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Highlands (North) 12 yrs

56,60%

€ 73,95

Kleur

Neus

Smaak

Finish

Voor de rijping worden bourbonvaten, maar ook refill en sherryvaten gebruikt. Het water voor de bereiding van de 

whisky komt bij Old Pulteney gewoon uit de kraan. 

Het water om de condensors te koelen komt van het meer met de naam "Hempriggs Loch" even ten zuiden van 

Wick gelegen. De Old Pulteney malt wordt vaak de manzanilla van het noorden genoemd.

Old Pulteney 2008
"Cask Strength"

The Ultimate  (van Wees)

Lange pittige zwarte peper afdronk met sinaasappel, eiken en zeezout.

De distilleerderij staat op een kruispunt van twee straten in een woonwijk van 

Wick, dat vroeger Pulteneytown werd genoemd en zo'n 30 km ten zuiden van 

de noordpunt John O'Groats ligt. 

Wick was vroeger een belangrijke vissershaven, speciaal voor haring. De 

distilleerderij is bij de oprichting in 1826 door James Henderson, naar de 

toenmalige gouverneur van de vissersvereniging Sir William Pulteney 

vernoemd. 

De distilleerderij bleef na de oprichting bijna een eeuw in handen van de 

familie van James Henderson. Na de eerste sluiting in de crisisjaren tijdens de 

eerste wereldoorlog verkocht de familie de distilleerderij in 1920 aan James 

Wartson and Co Ltd. en na diverse andere overnames werd de distilleerderij 

in 1996 uiteindelijk door Inver House Distillery gekocht en werden de 2 kleine 

stills vervangen door één grote. 

De Pulteney distilleerderij gelegen bij het plaatsje Wick, is de noordelijkste 

distilleerderij van het Schotse vasteland. 

Donker goud.

Appels met kaneel, sinaasappel, perzikjam, wat sherry, en dit gaat raar klinken, maar druiven.

Tonen van zout, honing, aardbeien, zwarte peper, sinaasappel en kruidig eikenhout.

In het stillhouse van Old Pulteney staan 1 wash still en 1 spirit still. Beide stills worden met stoom verhit. Zes 

roestvrijstalen washbacks worden voor de vergisting gebruikt. 

The Ultimate Pulteney 12 years old 2008 is een Highlands single malt van de Pulteney distilleerderij gebotteld 

door de Nederlandse onafhankelijke bottelaar The Ultimate (van Wees).

Old Pulteney produceert ongeveer 1 miljoen liter per jaar. In de warehouses liggen zo’n 30.000 vaten, 

voornamelijk bourbon, te rijpen. Bottelen gebeurd nog ter plaatse. 

In 2000 ging het visitor center open, gevestigd in één van de oudere warehouses.

Deze Pulteney werd gedistilleerd op de 27ste mei 2008 en gerijpt in refill bourbon vaten, gevolgd door een 23 

maanden finish in sherry butt n° 17. Hij werd gebotteld op de 16de juni 2020 op een natuurlijke vatsterkte van 

56,6% ABV, non chill gefilterd en zonder toegevoegde kleur, als een gelimiteerde single cask release van 691 

flessen. Onze fles heeft het nummer 576.


